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Chci napsat pár řádků o včelách. Vede mě 
k tomu výročí založení včelařského spolku. 
Je to výročí opravdu kulaté. Před sto lety 
byl založen včelařský spolek pro Počátky 
a okolí. Spolek slaví toto výročí zasazením 
lípy a dále slavnostní schůzí a přednáškou. 
V současné době má Základní organizace 
Českého svazu včelařů v Počátkách 32 čle-
nů a chovají 300 včelstev. Do tohoto patří 
i Ctiboř. Jelikož žádná statistická čísla ne-
mám, chci se zmínit o včelaření ve Ctiboři 
jen obecně. Jako kluk pamatuji včelíny již 
bez včel, a to např. u Doškářů, Chadimů a 
u Houšků. V té době choval včely př. Tolk-
ner a můj strýc př. Vránek. Oba dva patřili 
do včelařského spolku v Počátkách. Po př. 
Tolknerovi převzala jeho včely manželka a 
po mém strýci já. Jak paní Tolknerová, tak 
i já jsme členy počáteckého spolku. Počet 
chovaných včelstev se pohyboval od pěti 
do deseti včelstev. 

V  posledních letech založil chov včel př. 
Vajda, který má více než 20 včelstev a mě 
následovala má dcera Pavla. Oba dva též 
rozšířili řady počáteckého spolku. Ve Cti-
boři chová včely i př. Netoušek, který má 
více než 30 včelstev. Ten je však členem 
včelařů v  Žirovnici. U chovatelů, které 
jmenuji, se tedy chová více jak 70 včelstev. 
Dále bych chtěl zmínit, že včely také osla-
bují nemoci, je to především varroáza.  Jde 
o infekční onemocnění včel, které je způ-
sobené roztočem Varroa destruktor. Její 
léčba se provádí v  podzimních měsících, 
tedy až po sběru medu. A v  neposlední 
řadě jim také nesvědčí ani dlouhá zima. 
Přejme si, aby obojí bylo pro včely příznivé 
a aby přezimovaly v plné síle. Tu budou na 
jaře příštího roku potřebovat při opylování 
stromů a hlavně řepky. Té má zemědělské 
družstvo zaseto ve Ctiboři téměř 100 ha. 
A budoucnost včelařů ve Ctiboři? Možná 
že se v brzké době dočkáme dalších mla-
dých členů.  Jan Vránek

„Z včelařství naučil jsem se přírodu 
více znáti  a více milovati,

než z mnoha knih učených“. 
J.A.Komenský

Včelaření ve Ctiboři

Blíží se Vánoce, které u nás patří k nej-
oblíbenějším svátkům v roce. Vánoce 
jsou svátky míru, klidu a pokoje. Naši 
předkové se na prožití Vánoc důkladně 
připravovali. A to nejen křesťanskou 
pokorou a díkůvzdáním. Z pohanského 
vítání slunce přešli k vítání Vykupitele, 
k přijetí daru milosti v naději na přízni-
vější budoucnost. Předvánoční doba 
byla ve znamení zkrášlování, čištění 
a uklízení celého obydlí, aby bylo vše 
připraveno k přijetí hosta z nejvzácněj-
ších. Svátky narození Ježíše Krista byly 
doprovázeny tradičními rituály, k nimž 
později patřilo i zdobení vánočního 
stromku, symbolu Vánoc. 

„A než jsem se vždy nadál, přikvapily 
Vánoce a s nimi ten nejkrásnější den v 
roce – Štědrý den! Netěšíval jsem se na 
něj pro nějaké dárky – ty jsem nikdy pod 
stromeček nedostával, ale těšil jsem se 
na Vánoce pro jejich krásnou náladu. 
Stromeček míval jsem sice jen malý a 
chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy z 
něho větší radost než některé bohaté 
děti, které měly stromečky až do stropu. 
Stával na stole, zadělán pevně do staré-
ho železného moždíře, aby se nepřevalil. 
Kol dokola visely na něm řetízky z barev-
ných papírů, na větvích viselo cukroví za-
balené v řasnatých papírkách a červená 
panenská jablíčka se rděla ve svěží zele-

ni. Na některých větvích byly připevněny 
různobarevné svíčičky a nahoře svítila 
betlémská Hvězda, 
vystřižená z pozlaceného papíru. Ani ne-
víte, jakou jsem míval z toho skromně oz-
dobeného stromečku ohromnou radost.“ 

Josef Lada 

Obyčej dávat dary „o svatých nocích“ 
je známý od středověku. Vánoční dar 
pomáhal po celá staletí upevňovat vzá-
jemné svazky. Lidé věřili, že prostřed-
nictvím daru dávají část sebe sama.  
Přemrštěně nákladné dary jsou domé-
nou dnešní doby a plní spíše funkci užit-
kovou. Pochopitelně však záleží pouze na 
nás samých, zda i dnes dokážeme dávat a 
přijímat vánoční dárky jako upřímná po-
selství svých srdcí. Lidé odedávna toužili 
poodhalit roušku budoucna a dozvědět 
se, co je v následujícím roce nebo v příš-
tích letech čeká a budoucnost se snažili 
ve svůj prospěch i ovlivnit. Tuto touhu 
má jistě i v současnosti mnohý z nás. 

Přeji Vám klidné prožití
Svátků Vánočních. 

Kladné zhodnocení Vaší celoroční 
práce a dobré plány

do roku nadcházejícího.

Jana Houšková
starostka

Děti z mateřské školy na své  procházce po obci. Jeden šikula se před fotogra-
fem neustále schovával. Kdo to byl?
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Základní a mateřská škola Častrov
Nejprve se ještě vrátím do druhé po-
loviny školního roku 2012-2013, ve kte-
ré proběhly některé zajímavé školní 
akce. Opět jsme se zúčastnili projektu 
Planeta Země 3000, který tentokrát 
seznamoval s  Madagaskarem, s jeho 
florou a faunou, ale i s životem zdejších 
obyvatel. Pořadatelé měli nachystáno 
i spoustu doprovodných materiálů – 
pracovní listy, plakáty, časopis Koktejl.
Další tradiční akcí, na kterou se děti 
těší, je Den Země. Pořádá jej ekologic-
ké sdružení Mravenec v Pelhřimově.
S  panem Ondřejem Zhorným jsme 
uskutečnili přírodovědnou vycházku a 
shlédli ukázku těžby dřeva.
Vyvrcholením školního roku byl závě-
rečný třídenní výlet. I menší děti zde na 
chvilku ztrácí oporu své rodiny, děti a 
učitelé se poznávají v  jiném prostředí. 
Původní plán byl poznat jedno z  ma-
lebných míst Čech – Český kras v čele 
s Karlštejnem. Velké povodně nám ale 
již objednaný výlet překazily. Na po-
slední chvíli se nám podařilo s pomocí 
rodičů zajistit náhradní pobyt. Putovali 
jsme na Moravu k  Pálavským vrchům 
do města Hustopeče. Poznali jsme kra-
jinu vinic a mandloní, vrch Děvín, Dolní 
Věstonice s muzeem pravěku.
Počasí nám přálo až moc a třicetistup-
ňová vedra nás donutila trávit hodně 
času ve zdejším krásném aquaparku. 
Kontaktovali jsme se i s místními dětmi 
a viděli jejich divadelní vystoupení a 
výstavu loutek.
Na konci roku jsme se rozloučili se tře-
mi čtvrťáky, kteří přestupují do  ZŠ v 
Počátkách.
V mateřské školce se loučili s 5 dětmi, 
čtyři z nich pokračují v ZŠ Častrov.
O prázdninách byla připravena velká 
rekonstrukce ve školní jídelně, jejímž 
cílem bylo podstatně zlepšit sociální 
zázemí kuchyně a dovybavit kuchyň 
nerezovým zařízením, aby vyhovovala 
přísným hygienickým požadavkům na 
školní jídelny. Rekonstrukce proběhla 
včas a  velmi úspěšně, takže v  září již 
děti žádné omezení  nepocítily.

Nový školní rok
2013-2014

Do školy přišli čtyři noví prvňá
ci - Dominik Brýna, Janička Dudáková, 
Matěj Karas a Simonka Pavelová. Škola 
má v  tomto školním roce 16 žáků. Ve 
škole od září působí nová paní učitelka 
Mgr. Jitka Marešová.
Do mateřské školy přibyly 4 děti a škol-

ka má letos plnou kapacitu 24 dětí. V 
minulém roce dokonce byla na vyjímce 
s kapacitou 25 dětí. Vedoucí učitelkou 
je paní Miloslava Krejčová, další učitel-
kou je Bc. Pavla Staňková.
Personál obou škol doplňuje školnice 
paní Hana Severová, ve školní jídelně 
kuchařka Petra Izsofová a vedoucí ŠJ 
Markéta Fuxová. ŠJ jídelna kromě dětí 
vaří také pro cca 25 cizích strávníků.

Školka na podzim navštívila dětské od-
dělení Městské knihovny v  Kamenici 
nad Lipou, prohlédla si zámeckou za-
hradu a zámek.
Paní učitelky dětem uspořádaly pod-
zimní šipkovanou.
Dalšími akcemi bylo pouštění draků a 
podzimní tvoření s rodiči.
Děti z MŠ se podílely na úklidu zahra-
dy.
Na 4. 12. školka připravuje tvoření s ro-
diči – Možná přijde i Mikuláš.
Děti základní školy byly na dendrolo-
gické exkurzi v zámeckém parku v Ka-
menici nad Lipou, především se zde 
seznámili s historií Kamenické lípy.
V  říjnu školáci navštívili divadlo v  Pel-
hřimově a zhlédli zde velmi pěkné hu-

dební představení.
Děti se také s předstihem podívaly do 
pekla – pelhřimovského.
Tradiční bývá na podzim projekto-
vý den – Den zvířat. V rámci projektu 
jsme se seznámili s chovem skotu v ZD 
Častrov. Děkujeme naší průvodkyni 
paní Náměstkové a panu Krejčovi.
Připravili jsme hudebně recitační vy-
stoupení na Setkání seniorů.
Velmi se nám líbila exkurze do kraj-
ského města Jihlavy. Navštívili jsme 
katakomby a seznámili se s  jejich ta-
jemnem. V muzeu jsme viděli výstavu 
o hmyzích společenstvech, mineralo-
gickou sbírku, historické expozice a vý-
stavu o hornické minulosti Jihlavy. Ne-
příznivé počasí nám nevadilo, City Park 
Jihlava měl pro nás spoustu lákadel.
Spolu se školkou jsme v  listopadu 
shlédli pěkné představení divadélka 
s živým hadem.
Toto jsou některé aktivity školy a škol-
ky nad rámec běžného vyučování, kte-
ré dětem jinými způsoby, především 
zážitkovými, zpestřují, obohacují a roz-
víjejí běžný vzdělávací proces.

Mgr. Pavel Pospíšil
ředitel MŠ a ZŠ Častrov

Den zvířat - školní děti se seznámily v rámci tzv. projektového dne se země-
dělským provozem chovu skotu. Na snímku vysvětluje M. Náměstková, jak se 
dojí krávy v automatické dojírně ZD Častrov. 
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„Letos uplyne 780 let od první písemné 
zmínky o Ctiboři. Řadíme se k  nejstar-
ším obcím v okolí. Tak mě tak napadlo, 
že bychom mohli při téhle příležitosti 
uspořádat setkání rodáků, to jsme tu 
ještě neměli!“, prohlásil pan Oldřich Vobr 
v  době horečných příprav na ctiboř-
skou pouťovou zábavu, která ve Ctiboři 
mimochodem také už hodně dlouho 
nebyla.  Nedostal jasnou odpověď.  Ni-
kdo z nás si nedokázal v  tu chvíli před-
stavit organizovat téměř vzápětí další 
akci. Jenže s  jídlem roste chuť, pouť se 
vydařila, takže hned u kafíčka po pouti, 
kde se hodnotilo, se myšlenka na sraz 
rodáků vrátila a tentokrát už byla přijata 
mnohem přívětivěji. Řekli jsme si, že se-
tkání u kávy a zákusek pro pár rodáků ze 
Ctiboře, to přeci zorganizujeme jako nic! 
Sejdeme se ve škole, popovídáme, … ta-
kové menší setkání. 
Tak se zrodil plán: pan Vobr udělá se-
znam chalup, obejde pamětníky, s paní 
Novákovou sepíší seznam rodáků a kon-
taktují je,… Všechno šlo jak po drátkách, 
došlo jen na jedno milé překvapení. Ro-
dáků nebylo dvacet, či třicet, jak jsme si 

původně mysleli, ale přihlásilo se jich na 
setkání rovných 70. Nutno podotknout, 
že nebyla stanovena žádná věková hra-
nice a na sraz byli pozváni i ti nejmladší 
ctibořští rodáci a rodačky.  Akce tak do-
stala poněkud větší rozměry a bylo jasné, 
že do školy se nevejde. To nás však ne-
mohlo nijak zastavit, půjčili jsme stany, 
lavice a objednali krásné počasí. 
Setkání rodáků se konalo 17. srpna 2013 
pod ctibořskými lipami a jasany na návsi 
mezi školou a kapličkou.  Sjelo se přes 
100 účastníků a to nejen rodáků, ale i 
příbuzných a několik generací potomků 
rodáků již nežijících, ze široka z  daleka. 
Někteří volali již předem a ujišťovali se, 
že mohou přijet, že by se do Ctiboře rádi 
podívali a zavzpomínali. 
Setkání bylo zahájeno mší. Ctibořská 
kaple, opravená, v novém hávu a nakli-
zená, už dlouho nebyla tak plná. Pro ty, 
kdo se nevešli dovnitř, byl zvuk přenášen 
ven.  Po mši byli představeni všichni ro-
dáci a byli vyznamenáni plackou „ Rodák 
Ctiboř “. Ti starší si také odnesli pamětní 
obrázek s  fotografiemi obce. Četli jsme 
z  dochované kroniky a prohlíželi staré 

i nové fotografie ze života obce. Co ne-
bylo v  kronice, to nám dovyprávěl pan 
Josef Holý, který má paměť, řeklo by se, 
„jako slon“.  K  tomu všemu hrála kape-
la, jak jinak než se ctibořským rodákem 
panem Bohuslavem Kybou. Přidali se 
k němu i další rodáci a významní muzi-
kanti, Miroslav Bárta a Milan Tolkner.  A 
nakonec si s  kapelou zazpívala i paní 
starostka Houšková.  Povídalo se, vzpo-
mínalo, jedlo, pilo, hodovalo,…
Nejstarší rodačky, které na setkání dora-
zily, byly paní Marie Horová rozená Smrč-
ková a paní Anna Stránská, roz.Vránková, 
kterým letos bylo 89 let. Nejmladší byla 
Františka Habermannová, které bylo 
v  době setkání teprve několik týdnů. 
Dějiny Ctiboře se tak píší dál a my jsme si 
slíbili, že je budeme nejen dál zapisovat, 
ale také se pravidelně setkávat s rodáky a 
všemi příznivci obce!
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, 
pomáhali s  organizací a děkujeme 
také obci Častrov za podporu!

Za všechny organizátory  a  o. s.
Ctibořská náves zapsala

Hana Konvalinková

Setkání rodáků ve Ctiboři aneb jak to všechno bylo

Závodu se zúčastnilo 36 posádek ze 
tří zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko). 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Hlav-
ní závod a disciplína nazývaná Zručnost 
závozníka. Závodní trať byla velmi ná-
ročná a tak prověřila fyzičku posádek a 
spolehlivost strojů. Několik strojů si vy-
žádalo opravu přímo na závodní trati a 
dva stroje museli být dokonce odtaženy 
z trati a tak nedokončili závod. Zápolení 
se obešlo bez zranění posádek i diváků 
a ani technika příliš neutrpěla. V podve-
čer po vyhlášení výsledků zahrála kapela 
Božejáci a následně kapela Onkels. S ka-
pelou Onkels a posledními diváky jsme 
se rozloučili kolem druhé hodiny ranní. 
 
V hlavním závodě v kategorii uprave-
ných strojů vyhrál Štefan Czucz ze Ša-

morína a stanovil traťový rekord s časem 
10,33 minuty na každoročně stejné trati 
v členitém terénu s délkou 3300 m. Na 
druhém místě se umístil místní borec 
Miroslav Kuldan ze Ctiboře s časem 11,59 
minuty. A na třetím místě překvapil no-
váček soutěže Roman Doležal z Počátek 
s časem 13,50 minuty. V kategorii ne-
upravených strojů se na prvním místě 
umístil Rostislav Kostka ze Štítného s ča-
sem 13,30, na druhém místě Petr Sýkora 
z Krucemburka s časem 13.35 a konečně 
na třetím místě Jiří Kněžíček ze Stálkova s 
časem 13.40.
V závodě zručnosti závozníka se umístil 
na prvním místě místní specialista a milá-
ček publika František Novák ze Ctiboře s 
časem 67 vteřin. Na druhém místě stanul 
Michal Tolkner z Prahy s časem 70 vteřin  

a na třetím Štefan Czucz ze Šamorína s 
časem 71 vteřin a je potřeba zmínit že 
výsledků bylo dosáhnuto v duchu fair 
play bez trestných bodů. Vítězové do-
stali za svůj výkon poháry, medaile a 
diplomy.  A dále byli vyhlášeni a oceněni 
i tři zajímaví soutěžící za nejlepší masku, 
největšího srdcaře a největšího smolaře.  
Velké poděkování patří zejména sponzo-
rům v čele s firmou CZ Slovakia, Pohřeb-
ní služby Počátky, obci Častrov, zahradní 
technika Novotný Rynárec. Dále děkuje-
me za pomoc ZD Častrov, SDH Častrov, 
Zdravotnické záchranné službě Kraje Vy-
sočina, majitelům pozemků a všem kdo 
se podíleli na organizaci.  
František Novák a Michal Tolkner, organi-
zátoři a pořadatelé akce

http://www.pfmotorobot.cz/

4. Česko-slovenské závody motorobotů

Skupinová fotka účastníků letošního závodu motorobotů ve Ctiboři. Děkujeme za krásný zážitek.
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Dne 4. 3. 2013 se konala v  zasedací 
místnosti OÚ v Častrově schůze, kde se 
projednávala zpráva o činnosti Úřadu 
Oblastního spolku ČČK Pelhřimov za rok 
2012. Dále byla pozvána paní Lehocká, 
zdravotní sestra, která nám přednášela o 
Alzheimerově chorobě.  Dne 20. 3. 2013 
se konala další schůze, které se zúčast-
nila paní Bečková z Pelhřimova. Ta nám 
přednášela o včelaření a využití včelích 
produktů ve zdravé výživě. Při této pří-
ležitosti jsme si vyzkoušely zdobení veli-

konočních perníčků. Byla možnost si za-
koupit její výrobky z perníkového těsta.
Dne 21. 11. 2013 se konala další schůze, 
na kterou byla pro velký úspěch znovu 
pozvána paní Bečková. Její přednáška 
obsahovala zajímavosti jak o využití 
medu, tak o léčivých účinkách propolisu. 
Opět jsme si vyzkoušely zdobení perníč-
ků tentokrát s  vánočními motivy, které 
nás velice nadchlo. Příjemná atmosféra 
byla zakončena volnou besedou.
V  průběhu roku jsme 2x organizovaly 

charitativní sbírku oblečení. Vypomáhaly 
jsme při akcích pořádaných pro děti, jako 
maškarní ples, pohádkový les, dětský 
den a v neposlední řadě jsme pomáha-
ly při setkání seniorů. Zajistily jsme pro 
naše členy vstupenky na divadelní před-
stavení do Počátek Sluha dvou pánů, 
které  mělo velký úspěch.
Přeji všem příjemné prožití svátků vá-
nočních a do dalšího roku hlavně hodně 
zdraví a rodinné pohody.

Dana Křížová

Vážení spoluobčané,
nastal Advent, doba předvánoční. Rádi 
bychom se ještě vrátili o nějaký ten čas 
zpátky a to na konec měsíce dubna, 
kdy sehráli častrovští ochotníci diva-
delní komedii Darmošlapky aneb Re-
pete hoši od Zdeňka Hovorky. Všichni 
herci a dokonce i živá slepice „Diviš“ 
vytvořili perfektní atmosféru a dob-
rou zábavu. Na některá představení 
se sešla i rekordní návštěva. K dokona-
losti snad přispělo i několik písní, které 
s námi nastudoval Ing. Lavický.
Nicméně bychom chtěli poděkovat 
všem hercům a pak zvláště mládeži, 
která do hry přinesla zpestření. V   ko-
lektivu se vytvořila dobrá atmosféra, 
která jistě přinese nové ovoce. Po skon-
čení divadla proběhla myšlenka, že 
toto divadlo zopakujeme i na podzim, 
ale bohužel situace k tomu nedospěla. 
Proto jsme se rozhodli, že nebudeme 
otálet a vrhli jsme se do výběru nové 
hry.
Mile nás překvapilo, že jsme téměř bez 
problému dali dohromady 16 lidí, kteří 
mají chuť hrát. V portfoliu jsou známé 
tváře doplněné o osoby, které se po 
roce vrací. Seznam doplňuje mladá 
krev, která se loni osvědčila. 
Určitě Vám nebudeme předkládat ná-
zvy a obsazení. Na to si musíte určitý 
čas počkat. Nicméně slibujeme, že je to 
komedie, jak se patří. Zavání historií a 
je doplněna současností.
Pro zpestření je doplněna několika pís-
němi a ne ledajakými. 
V současné době Vaše myšlenky budou 
určitě směrovány k Vánocům. Přejeme 
Vám všem pokojné prožití doby Ad-
ventu, šťastné a veselé vánoční svátky 
s dostatkem nečekaných dárků. Úspěš-
né vkročení do nového roku 2014 a věř-
te, že v březnu příštího roku bude pre-
miéra nové hry. Tak nám držte palce.

Ivona Jirsová a Jan Fuxa
– členové ochotnického spolku

Místní skupina Českého čerbeného kříže

Péče o obecní majetek patří k  zá-
kladním starostem místního zastu-
pitelstva. I letos se na jeho rozvoji 
nemalou měrou členové samosprávy 
podíleli. Vedle peněz z  rozpočtu se-
hnali i značnou část dotací.
V letošním roce zastupitelé obce schvá-
lili několik akcí, které se v průběhu roku 
podařilo realizovat. Navázali tak na svou 
snahu vylepšit prostředí, ve kterém žije-
me. Byli motivováni i dobrou zkušeností 
minulých let, kterou je investovat do ma-
jetku ve všech obcích, které spravují. 
Oprav majetku, staveb a jejich příprav 
bylo provedeno za téměř za 5 milionu 
korun, kdy 820 tisíc korun bylo hrazeno 
ze 4 získaných dotací. Každý sám může 
posoudit, jak se jim to povedlo.    
Častrov, škola - zázemí pro zaměstnance 
školy a poslední etapa výměny oken
Hřbitov - kácení lip vč. lípy před Straší-
kovy, dubu před Mezochovy, frézování 
pařezů, úprava hřbitova, cesta, oprava 
studny, úprava povrchů, výsadba, záho-
ny, zatravnění, lavičky a koše.
Kulturní dům - úprava prostranství před 
KD parkoviště, zámková dlažba, nádoby 
na zeleň, zateplení jevištního prostoru, 
výměna střešního pláště.
Komunikace – Častrov – Morava - úhrada 
prací z let 2011 a 2012
Obecní byty - Stará škola čp. 42 – výmě-

na oken      
Obnova fasád na kaplích ve Ctiboř, Metá-
nově, Peleci a na Perkách 
Ctiboř - oprava komunikací a oprava ka-
nalizační stoky
Jakubín - příprava záměru na provedení 
demolice a následné přestavby staré ha-
sičárny
Metánov - oprava vodovodního řádu, 
vodoměry, výměna uzávěrů, projektová 
dokumentace na vybudování 
nové větve vodovodu, příprava projek-
tové dokumentace  - kanalizace Metánov
Pelec - odbahnění Horního návesního 
rybníka 
Perky - vyčištění kanalizačních struh
Vedle provedených stavebních akcí byl 
do majetku obce pořízen nový křovino-
řez a štěpkovač, robot, digestoř a nere-
zové police do školní kuchyně. Do konce 
roku bude přivezen stroj na úklid obce. 
Celková hodnota těchto zařízení je 2,1 
milionu a velké části /1,7 milionu/ byly 
hrazeny ze sehnané dotace.  
 
Dalšími připravenými akcemi pro příští 
rok, k nimž jsou sehnány dotace, je od-
bahnění rybníku Pod seníkem a rybníku 
Šejb v  Metánově a také opravy lesních 
cest U Holickova křížku a U Kříže. Realiza-
ce bude stát 6,3 milionu Kč a dotace činí 
cca 3,8 milionu Kč.

Po zdárné elektrifikaci, která proběhla 
v letošním roce, se mohlo rozběhnout 
pořádání akcí v pergole. Kromě již tra-
dičního srpnového pouťového pose-
zení, kterému přálo hezké počasí, zde 
proběhlo i několik dalších zdařilých akcí. 
Patřily mezi ně oslava zahájení prázdnin, 
dvakrát si tu mládež oslavila narozeni-
ny (přes počáteční obavy jsem byl mile 
překvapen slušností a ohleduplností k 
zařízení). Další, které probíhaly zejména 
v průběhu prázdnin, bylo velkoplošné 
promítání videí a fotek pořízených při 
jiných akcích. Zde bych chtěl poděkovat 

paní starostce za zapůjčení projektoru a 
M. Severovi za vzorné zajištění po strán-
ce technické. Mimo to naše ženy věno-
vali spoustu času dětem, pro které pořá-
daly různé hry a soutěže za což jim patří 
velký dík. Toto je jen krátký výčet dění v 
metánovské pergole. Jinak se zde schází-
me dle možností a času na posezení o ví-
kendech a díky vytápění nejenom v létě. 
Závěrem mi dovolte, abych nejen svým 
jménem popřál všem krásné a hlavně v 
klidu prožité Vánoce a v roce 2014, hlav-
ně hodně zdraví a pohody.

 J.D. a METÁNOVŠTÍ SOUSEDÉ 

Akce roku 2013

METÁNOVSKÁ PERGOLA
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Scházíme se každou středu od 14.00 
hodin v Domě s pečovatelskou službou 
v Častrově. Popovídáme, zavzpomíná-
me co bylo, uvaříme čaj nebo kafíčko.
Několikrát jsme si pozvaly paní Le-
hockou, zdravotní sestru, která si pro 
nás připravila 
přednášku o ne-
mocech, které se 
týkají hlavně naše-
ho věku. S  kroni-
kami Častrova nás 
navštívil kronikář 
pan Houška. Byly 
jsme velmi překva-
peny, co práce dá 
vést kroniku obce 
a jaké předpisy se 
při tom musí do-
držovat. Také jsme 
si udělaly výlet do 
Metánova, do mu-
zea Jakuba Hrona. 
Obdivujeme pana 
Zemana, který nás 
provázel, jaké má 
znalosti nejen o 
historii obce, ale 
umí zpaměti celé 

pasáže z  díla Jakuba Hrona Metánov-
ského. Kdo ještě v muzeu nebyl, dopo-
ručujeme, opravdu to stojí za to. 
Přejeme všem do nového roku hodně 
zdraví. Jiřina Matoušková

Setkání seniorů
V sobotu odpoledne, dne 26. října 2013 
proběhlo v Kulturním domě v Častrově 
další podzimní setkání seniorů s boha-
tým programem. Tentokrát byl ve zna-
mení harmonikářů. 
Po přivítání všech přítomných sta-
rostkou obce ing. Janou Houškovou, 
vystoupilo známé harmonikové duo, 
manželé Renáta a Josef Pospíšilovi 
z  Plzně. Ve svém koncertu nám před-
vedli své mistrovské umění ve hře na 
harmoniky. Byl to opravdu zážitek. 
V  další části následovalo vystoupení 
žaček naší školy s několika básničkami 
také za doprovodu mladých harmo-
nikářek Vendulky Severové a Lucky 
Fuxové. Kulturní program pokračoval 
známou hudební skupinou Panelačka, 
která pod vedení dalšího harmonikáře 
Františka Kadlece vyhrávala k poslechu 
i k tanci až do pozdního večera. Při se-
tkání bylo všem podáno pohoštění. 
Setkání se opět vydařilo, všichni na ně 
budeme vzpomínat!
Děkujeme vedení obce a všem zastupi-
telům. Za seniory

Miroslav Houška nejst.

Senior klub Častrov
Záběry ze říjnového setkání seniorů, které se konalo v kulturním domě.

Na setkání seniorů vystoupilo harmonikové 
duo  - manželé Renata a Josef Pospíšilovi. 
Společně s nimi seniorům zazpívala i paní 
starostka Jana Houšková

Děti z místní školy při svém vystoupení v kulturním domě.
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Vážení čtenáři.
Dovolte, abychom velice 
stručně shrnuli činnost 
SDH Častrov za druhé po-
loletí roku 2013. Zúčastnili 
jsme se hned několika akcí 
jakožto pořadatelé. Ať už 
to bylo spolupořádání dět-
ského dne nebo zajišťování 
bezpečnosti při závodu 
motorových fréz ve Ctibo-
ři. Mimo těchto akcí jsme 
také neustále udržovali 
okolí rybníků, které má náš 
sbor na starosti. Jedná se o 
rybník Bejkovna v  Častro-
vě a Zemaňák ve Ctiboři. 
Ten jsme 27. října vylovili. 
32 kaprů, 38 amurů a 15 
tolstolobiků pro nás bylo 
zjevným zklamáním, pro-
tože úbytek ryb v  tomto rybníku byl více 
než značný. Vše jsme si ale vynahradili ve 
ctibořské škole, kde bylo bezprostředně po 
výlovu uspořádáno přátelské posezení pro 
všechny zúčastněné. Pozadu nezůstali ani 
hasiči v  činnosti sportovní. Účastnili jsme 
se hned několika soutěží. Za zmínku určitě 
stojí srpnová soutěž O pohár starosty obce 

Veselá, kde naši borci vybojovali pohár za 
1. místo. Samozřejmostí bylo i udržování 
hasičské techniky v zásahuschopném sta-
vu. Přestože je spousta našich členů záro-
veň i členy jiných spolků, myslíme si, že je 
naše činnost poměrně bohatá.
Chtěli bychom ještě připomenout, že již 
nastala topná sezona. Zkontrolujte prosím 

stav vašich kotlů, kamen, kouřovodů a ko-
mínů, abychom nemuseli u nikoho z  Vás 
zasahovat. 
Na závěr nám dovolte, abychom Vám po-
přáli klidné a pohodové prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a životní spokojenosti.

Výbor SDH

Soutěž O pohár starosty SDH Častrov

V Metánově je Sbor dobrovolných hasičů v současné době 
jedinou organizovanou skupinou. Jeho vznik se datuje od 
roku 1894. 
Činnost SDH Metánov je různorodá. Po celý rok se členo-
vé snaží udržovat hasičskou techniku v  dobrém a zásahu 
schopném stavu. V letošním roce jsme stříkačku vyzkoušeli 
hned několikrát a to nejen při běžné zkoušce, ale i při ná-
mětovém cvičení ve Ctiboři, dále při čerpání vody ze sklepa 
kravína po červnových povodních. V listopadu byla použitá 
k vysátí vody z nádrže za Salavovi. V zimních měsících hasiči 
plánují nádrž vyčistit a upravit její okolí.
Z další činnosti to byl sběr železného šrotu, dohled nad prů-
během pálení čarodějnic. 
Během roku pro členy, rodinné příslušníky, ale i pro ostatní 
obyvatele obce hasiči připravili masopustní a letní posezení 
s harmonikou a oslavu MDŽ. 
 V loňském roce si členové SDH pronajali rybník Šejb. V jar-
ních měsících vyřezali keře na hrázi. Plocha rybníka byla po 
zimním období bez vody. V jarních měsících rybník osadili 
rybami. Historicky první výlov SDH se uskutečnil 12. října 
2013. V dřívějších letech se do Šejba chodili koupat lidé z Me-
tánova. To už bohužel dobře čtvrt století neplatí. K rybníku 
přidávám ještě jednu informaci. Už naši dědové říkávali, že 
pokud byl Šejb přes zimu vypuštěný, měli lidé v  Metánově 
nedostatek vody ve studních. Tento nemilý jev byl vyřešen 
výstavbou obecního vodovodu. Podrobnější hodnocení 
vlastní činnosti sboru proběhne na Výroční valné hromadě, 
která se v metánovské škole uskuteční 14. 12. 2013.

František Červenka,
starosta SDH Metánov

Z činnosti SDH Metánov

Výlov „Šejba“ Foto: Marek Severa

Vodní nádrž v Metánově   Foto: Marek Severa
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V poslední době naší obec reprezentova-
la v rámci okresu a kraje Vysočina vždy  tři 
družstva. Jedno družstvo fotbalistů a dvě 
kuželkářů. Jsem rád, že se počet družstev o 
jedno rozšířil na čtyři. V letním období vzni-
kl v Častrově  oddíl stolního tenisu, který se 
rovněž zapojil do okresní soutěže pod hla-
vičkou Sokola.

KOPANÁ
Mužstvo fotbalistů hraje Okresní přebor 
IV.třídu. V  soutěži je přihlášeno celkem 10 
mužstev a po podzimní části soutěže jsou 
naši hoši na  osmém místě s jedenácti body. 
Stejný počet bodů má po podzimní části 
soutěže i celek Košetic na šestém místě a  
Obrataně na místě sedmém. Naši mají ale 
nejhorší skóre. Od čtvrtého místa nás dělí 
pouhé dva body.
Začátek podzimní části nám příliš nevyšel. 
Od konce září ale došlo k výraznému zlep-
šení, zaznamenali jsme tři výhry, v mužstvu 
zavládla pohoda  a bylo se i na co dívat. Fot-
balistům budeme držet palce, aby  na jaře 
pokračovali ve vítězném tažení a aby před-
vedenou hrou přilákali do hlediště ještě více 
fanoušků, kterých i tak na podzim chodilo 
poměrně dost.
S fotbalovým děním v naší obci je bohužel 
spjata i jedna  velmi smutná událost. Po dlou-
hé a těžké nemoci nás navždy opustil náš ka-
marád, obětavý funkcionář a vedoucí oddílu 
kopané pan Jirka Borovec. Zemřel 7. října 
2013 ve věku 56 let. Nikdy nemůžeme zapo-
menout na jeho upřímně myšlené mnohdy 
peprné výroky, kterými z čáry s praporkem 
v ruce v pozici asistenta rozhodčího častoval 
naše hráče. Pro svoji upřímnost a obětavost 
byl mezi fotbalisty, ale i mezi všemi příznivci 
fotbalu velmi oblíben. Ne náhodou se do-
čkal i vysokého ocenění od předsedy OFS 
Pelhřimov. Na losovací schůzi před zaháje-
ním podzimní části soutěže, která se kona-
la dne 12.července v Pelhřimově obdržel 
Cenu předsedy OFS. Je škoda, že tuto cenu 
nemohl Jirka převzít osobně. Nemoc mu v 
této době již nedovolila se schůze zúčastnit 

a tak ji převzali zástupci oddílu a poté mu ji 
doma předali. Fotbalisti a i všichni přízniv-
ci se s Jirkou rozloučili 13.10.2013 přímo na 
častrovském hřišti minutou ticha na začátku 
soutěžního utkání se Sokolem Hněvkovice. 
S černými páskami na ruce vyhráli naši 2 : 
0. Dovolte, abych i touto cestou Jirkovi po-
děkoval za vše co pro fotbal v obci udělal a 
abych mu věnoval tichou vzpomínku. 
 

KUŽELKY
S potěšením lze konstatovat, že ani v letoš-
ním roce nedělají naši kuželkáři Častrovu 
ostudu. V jednotlivých soutěžích startují dvě 
mužstva  – družstvo dospělých „B“ úspěšně 
hájí naše barvy v Krajské soutěži Vysočiny a 
družstvo dospělých „A“ hraje Krajský přebor 
Vysočiny.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje 
nebyly ještě podzimní části soutěže u konce. 
Až se Zpravodaj dostane do rukou čtenářů, 
budou již podzimní části ukončeny. Konečné 
výsledky se ale nebudou příliš lišit od dílčích, 
které uvádím.

Družstvo dospělých „B“.
V průběhu podzimní části Krajské soutěže 
Vysočiny je naše béčko na překrásném tře-
tím místě jedenáctičlenné tabulky se ziskem 
deseti bodů pouhé dva body od vedoucí Ka-
menice nad Lipou.. Družstvo bojuje jako ce-
lek, žádný z hráčů nijak nevyčnívá nad ostat-
ními a proto v soutěži jednotlivců nemáme v 
první desítce zastoupení. 

Družstvo dospělých „A“.
Ani v  Krajském přeboru Vysočiny v době 
psaní tohoto příspěvku ještě neskončila 
podzimní část. Naši muži jsou na skvělém 
třetím místě  dvanáctičlenné tabulky se zis-
kem třinácti bodů.
V posledním období se jim velmi daří, po-
razili výrazně v domácím prostředí dosud 
vedoucí celek z Velkého Meziříčí a v Jihlavě 
porazili i další celek z popředí tabulky SCI Jih-
lava. Těmito výkony se naši na dosah přiblí-
žili čelu soutěže V soutěži jednotlivců máme 
v první desítce 4 hráče. Nejlepší je zatím Mi-
chal Votruba. Je na sedmém místě s průmě-

rem 434,6 poražených kuželek.
STOLNÍ TENIS

Jak jsem zmínil v úvodu, byl v červnu letoš-
ního roku založen oddíl stolního tenisu. O 
vše se postaral náš spoluobčan pan Jiří Spiel-
vogel. Tento pětatřicetiletý  muž si postavil  
dům v nové zástavbě k Barborce a protože 
dříve hrál závodně stolní tenis za Horní Ves a 
Nový Rychnov, rozhodl se zkusit to i v Častro-
vě hlavně s mladými chlapci. Obec poskytla 
pro provozování této činnosti prostory ve 
starém kulturním domě, zakoupila ještě 
jeden stůl a Jirka přihlásil tým do soutěže 
Okresní přebor IV. V mužstvu jsou kromě 
něho ještě patnáctiletí Honza Pomikáček a 
Marek Jirsa a desetiletý Tom Spielvogel. Mezi 
náhradníky jsou  třináctiletý Jakub Kotoun a 
dvanáctiletí Lukáš Marek a Lukáš Severa.
Cílem počátečního působení v soutěži je 
naučit se základní pravidla stolního tenisu, 
naučit se základní postoje a údery, naučit se 
hrát fair play, naučit se  prohrávat a postup-
ně se zapojením vhodné taktiky i vyhrávat. 
Kluci se zlepšují trénink od tréninku. Na vý-
hru zatím nedosáhli, ale již sehráli vyrovnaný 
souboj s Kamenicí nad Lipou „G“, když po 
boji prohráli 8:10. 
Jsem moc rád, že tento oddíl vznikl. Vždyť 
pamětníci si jistě vzpomenou, že stolní tenis 
zejména v Častrově, Metánově i Pelci měl 
velmi dobrou úroveň a jistě je na co nava-
zovat. To, že se zapojili ti nejmladší je jenom 
dobře a jistě si všichni přejeme, aby jim ten 
počáteční elán vydržel.

Všem sportovcům gratuluji k  dosaženým 
výsledkům, děkuji jim za vzornou reprezen-
taci obce a přeji hodně sportovních úspěchů 
v nadcházejícím roce. Zároveň chci jménem 
sportovní komise a i jménem všech regis-
trovaných i rekreačních sportovců poděko-
vat vedení obce za podporu a popřát všem 
našim občanům příjemné a klidné prožití 
nadcházejících svátků a hlavně hodně zdraví 
v roce 2014.

Ing. Miroslav  N ě m e c
předseda sportovní komise

S P O R T

Poslední fotbal Jiřího Borovce. V neděli 13. 10. 2013 vyjádřili hráči i hosté soustrast nad úmrtím Jiřího Borovce minutou ticha.  



NÁŠ ZPRAVODAJ zima 2013

Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127. 
Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška. 

Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické 
obec@castrov.cz či listinné na adresu obecního úřadu. 

Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727. 
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•   Benefiční koncert Jakub Pustina - 
POVODNĚ 2013, Častrov, 6. 7. 2013 

   Při benefičním koncertu barytonisty 
Jakuba Pustiny - POVODNĚ 2013 bylo 
vybráno na vstupném 7.100 Kč a při pro-
deji CD 2.300 Kč, tedy celkem 9.400 Kč. 
Celý výtěžek byl věnován Jakubem Pus-
tinou obci Vojkovice v okrese Mělník. 
Obec byla  postižena letošní povodní. 
Děkuji všem, kterým není lhostejný ne-
příznivý osud jiných lidí. Jana Houšková  

Dne 1. 10. 2013 oslavil
pan Miloslav Všohájek
ze Ctiboře 90. narozeniny. 

Všichni Ctiboráci mu touto cestou 
gratulují a přejí hodně zdraví

a štěstí do dalších let!

Ve druhé polovině února 2014
se budou vybírat poplatky

za odvoz komunálního odpadu
a poplatek ze psů.

Termín výstavy platí a ještě bychom 
chtěli vyzvat občany, kteří mají nějaké 
zajímavé ručně vyrobené dekorace, aby 
se výstavy zúčastnili. Příjem předmětů 
do výstavy do 23.12. 2013 po domluvě s 
p. Novákovou na tel. č. 721 181 721.

ADVENTNÍ
KONCERT

JAKUB PUSTINA
& RICHARD POHL, piano

& DĚTI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY ČASTROV

Častrov, kostel sv. Mikuláše
sobota 21. 12. 2013  v 15.00 hodin

Svoz odpadu o Vánocích 
neděle 22.12.2013 
neděle 29.12.2013 


